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У складу са Уговором о реализацији услуге пилот активности – ваучери за јачање
сарадње између сектора креативних индустрија и сектора туризма (реф. бр. FEPCCI4TOURISM-06) закљученим са Фондом „Европски послови“ Аутономне покрајине
Војводине (у даљем тексту: ФЕП), Регионалнa развојна агенција Срем (у даљем тексту:
РРА СРЕМ) позива све заинтересоване субјекте да доставе своје иновативне предлоге
пројеката у склопу Позива за подношење иновативних предлога пројеката за јачање
сарадње између сектора туризма и сектора креативних индустрија путем ваучер
шеме која се спроводи у оквиру пројекта „CCI4TOURISM - Јачање пословних вештина
културних и креативних индустрија за експлоатацију културног наслеђа и развој модела
одрживог туризма у Јадранско-јонском региону” који се спроводи у оквиру Интерег
АДРИОН транснационалног програма.
Овим путем позивају се заинтересовани актери из сектора туризма, да у сарадњи са
актерима из сектора креативних индустрија, доставе предлоге иновативних пројеката у
складу са условима који су наведени у Позиву.
1. ОПИС ПОЗИВА
Циљ Позива је да подржи иновативне пословне моделе кроз финансирање мањих
пројеката путем ваучер шеме, а које предлажу актери у сектору туризма у сарадњи са
актерима из сектора креативних индустрија тј. пружаоцима услуга и/или производа који
су регистровани у „Регистру пружалаца услуга и производа у сектору креативне
индустрије“ Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Реализацијом иновативних
пројеката, актери у сектору туризма стичу конкурентну предност и истовремено
обезбеђују додату вредност систему туристичке индустрије и културном идентитету
региона.
Позив је део пилот активности Т3.2 - Ваучери за јачање сарадње између сектора
креативних индустрија и сектора туризма у склопу CCI4TOURISM пројекта која се по
моделу ваучер шеме спроводи у Србији и Грчкој. Кроз Позив ће се финансијски
подржати одобрени пројекти за јачање сарадње сектора туризма и сектора креативне
индустрије. Спроведени пројекти ће на малом узорку служити као показатељ
изводљивости и ефикасности успостављених модела сарадње између два сектора.
Резултати пилот активности ће бити евалуирани на нивоу конзорцијума пројектног
партнерства, а закључци укључени у транснационални акциони план за развој одрживог
туризма у Јадранско-јонском региону.
Актери у туризму чији предлог пројекта Комисија за евалуацију позитивно оцени стичу
право на финанисирање реализације пројекта кроз ваучер шему. У циљу реализације
пројекта, ваучери се могу искористити за плаћање услуга и/или производа пружаоцима
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истих из сектора креативних индустрија који су претходно регистровани у оквиру
„Регистара пружалаца услуга и производа у сектору креативне индустрије“.
Укупан буџет Позива је 1.761.450,00 РСД, док је вредност појединачног ваучера
352.290,00 РСД.
Један предлог пројекта може бити подржан једним ваучером.
Једно правно лице се може јавити само једном као подносилац предлога пројекта.
Предности за актере у туризму: Финансирање иновативних пројеката путем ваучер
шеме пружа прилику актерима у туризму да побољшају своју позицију у ланцу
вредности туристичке индустрије захваљујући креативним услугама које ће бити
интегрисане у њихово пословање, као и знању и технолошким вештинама које могу
стећи.
Предности за пружаоце услуга и/или производа из сектора креативних индустрија:
Поред финансирања од којих ће пружаоци услуга и/или производа имати користи, они
ће имати прилику да се умреже и развију важна партнерства са актерима у туризму.
Кључ успешности Позива је у способности корисника ваучер шеме да реализују
иновативну идеју заједно са пружаоцима услуга и/или производа и да препознају
предности ове сарадње.
1.1. O CCI4TOURISM ПРОЈЕКТУ
Циљ CCI4TOURISM пројекта је јачање улоге културе и креативности у спровођењу
политика културе и одрживог туризма кроз успостављање нових модела туристичких
производа и услуга у региону обухваћеном пројектом укључивањем актера из сектора
креативних индустрија. Пројекат у фокус ставља сектор креативних индустрија као
покретача значајних промена у промоцији/ унапређењу туристичке понуде засноване на
културном наслеђу, а са крајњим циљем подстицања предузетништва у туристичкој
индустрији.
CCI4TOURISM пројекат препознаје сектор креативних индустрија као главног актера
који доприноси јачању одрживог културног туризма и формулисању одговарајућих
политика за унапређење туристичке понуде у многим областима Јадранско-јонског
региона где је културно наслеђе представља неискоришћен туристички потенцијал.
Модел масовног туризма фокусира се на популарне дестинације, занемарујући на тај
начин значај одрживог развоја, потенцијала за креативност и економске, друштвене и
културне утицаје овакве индустрије. Кроз пројекат се пружа пословна подршка сектору
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креативне индустрије као централном актеру одрживог културног туризма, док
иновације могу играти водећу улогу у обезбеђивању значајних друштвених, економских
и одрживих користи. Креативна индустрија је сектор који се брзо развија и који
обезбеђује додату вредност привреди, а истовремено се показао као веома отпоран током
економских криза. Субјекти који развијају сарадњу са креативном индустријом
повећавају иновативност, продуктивност, конкурентност и уједно доприносе одрживом
развоју. Сарадња сектора туризма са креативним индустријама отвара могућности за
превазилажење модела масовног туризма и отвара могућности за креирање нових
производа и/или услуга заснованих на културном наслеђу.
1.2. ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМОВА
Подносиоци предлога пројеката: Актери у сектору туризма који предлог пројекта
подносе у сарадњи са пружаоцима услуга и/или производа из сектора креативних
индустрија.
Корисници ваучера: Актери у сектору туризма заједно са пружаоцима услуга и/или
производа из сектора креативних индустрија чији су пројектни предлози одабрани за
финансирање путем ваучер шеме, односно кроз додељивање ваучера.
Пружаоци услуга и/или производа: Пословни субјекти из сектора креативних
индустрија који сарађују са подносиоцем предлога пројекта на припреми предлога
пројекта, а који су регистровани у „Регистру пружалаца услуга и производа у сектору
креативне индустрије“ Фонда „Европски послови“ АП Војводине.
Сектор туризма: Актери у сектору туризма који су регистровани у Републици Србији,
припадају јавном или приватном сектору и делују у области туризма, културе, заштите
културног наслеђа и креативног стваралаштва.
Сектор креативних индустрија: Пословни субјекти који пружају услуге у једној од
следећих делатности: припрема за штампу и припрема за медије; пуштање унапред
припремљених садржаја; аудиовизуелни производи; телевизија, радио и комуникација;
оглашавање; специјализован дизајн; стваралачке, уметничке и забавне делатности; рад
библиотека, архива, музеја, галерија и збирки, завода за заштиту споменика културе и
остале културне делатности. За више информација погледати Анекс I - Шифре
делатности.
Уговорне стране: РРА СРЕМ, корисници ваучера и пружаоци услуга и/или производа.
Државна помоћ: Јавна финансијска подршка за овај Позив је de minimis државна помоћ
по Уредби Комисије (ЕУ) бр. 1095/2010, Уредби (ЕУ) бр. 1407/2013 од 18. децембра 2013.
године и накнадним изменама и допунама за пословни сектор, Уредби (ЕУ) бр. 1408/2013
и накнадним изменама и допунама за пољопривредни сектор и Уредби (ЕУ) бр. 717/2014
за сектор рибарства и аквакултуре.
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1.3. ВАУЧЕР ШЕМА ФИНАНСИРАЊА
У контексту овог Позива актерима у сектору туризма даје се могућност спровођења
иновативног пројекта финансираног путем ваучера. Ваучере издаје РРА СРЕМ у корист
пружаоца услуге и/или производа из сектора креативних индустрија са којим ће
подносилац предлога пројекта из сектора туризма сарађивати.
Могућност учешћа на Позиву отворена је за актере у сектору туризма у сарадњи са
актерима из сектора креативних индустрија који су претходно регистровани у „Регистру
пружалаца услуга и производа у сектору креативне индустрије“ Фонда „Европски
послови“ АП Војводине. Регистар ће остати отворен током трајања овог Позива за све
заинтересоване субјекте који желе да се региструју. Неопходно је да пружаоци услуга
и/или производа имају регистровану делатност у једној од следећих делатности:
припрема за штампу и припрема за медије; пуштање унапред припремљених садржаја;
аудиовизуелни производи; телевизија, радио и комуникација; оглашавање;
специјализован дизајн; стваралачке, уметничке и забавне делатности; рад библиотека,
архива, музеја, галерија и збирки, завода за заштиту споменика културе и остале
културне делатности. За више информација погледати Анекс I - Шифре делатности.
Вредност ваучера износи 352.290,00 РСД (износ обухвата ПДВ) при чему се пројектне
идеје чији буџети превазилазе износ вредности ваучера могу суфинансирати из
сопствених средстава или средстава неког другог донатора.
Укупан буџет Позива је 1.761.450,00 РСД.
Ваучери немају новчану вредност за актере у сектору туризма и нису преносиви на друга
лица.
Сваком пружаоцу услуге и/или производа укљученом у успешно завршене иновативне
пројекте РРА СРЕМ ће платити извршену услугу и/или испоручен производ по издавању
рачуна или еквивалентног документа активирањем ваучера чији је носилац корисник
ваучера, односно подносилац предлога пројекта чија је идеја одабрана за финансирање
путем ваучер шеме.
1.4. ДРЖАВНА ПОМОЋ
Сви актери у сектору туризма који постану корисници ваучера подлежу ограничењима
финансирања које дефинише Уредба (ЕУ) 1407/2013 (de minimis).
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De minimis државна помоћ се не кумулира са државном помоћи у односу на исте
прихватљиве трошкове или са државном помоћи за исте мерe ризика финансирања, ако
би таква кумулација премашила највећи релевантни интензитет помоћи или износ
помоћи утврђен у посебним околностима сваког случаја уредбом о групном изузећу или
одлуком коју је усвојила Комисија.
Укупан износ de minimis помоћи додељен по држави чланици једном привредном
субјекту не сме прелазити 200.000 ЕУР у било ком периоду од три узастопне финансијске
године. У контексту овог Позива ограничење у смислу државне помоћи се односи на
привредне субјекте којима су додељена средства, а који су уписани у регистар државне
помоћи Републике Италије.
Корисници ваучера су у обавези да потпишу Изјаву о de minims помоћи.
1.5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ПОЗИВА
Позив за подношење иновативних предлога пројеката за јачање сарадње између сектора
туризма и сектора креативних индустрија путем ваучер шеме се објављује 1. августа
2022. године и отворен је до 24. августа 2022. године.
Завршетак процеса евалуације, односно избора пројектних идеја које ће бити подржане,
се очекује 26. августа 2022. године.
Рок за реализацију подржаних предлога пројеката је 1. октобар 2022. године.
2.

КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ
2.1.

ПРИХВАТЉИВОСТ ПРОЈЕКТНИХ ПРЕДЛОГА

Пројектни предлози би требало да су усмерени на креирање иновативних производа,
решења, услуга и алата за боље искоришћење туристичких потенцијала културног
наслеђа на подручју Аутономне покрајине Војводине, а који се развијају у сарадњи
између актера из сектора туризма и актера из сектора креативних индустрија.
Предлози пројеката који се фокусирају искључиво на осмишљавање и спровођење
једнократних активности и/или иницијатива нису прихватљиви.
Предлози пројеката морају имати одређени вид одрживости након завршетка
реализације пројекта.
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Развијање предлога пројеката траје месец дана, те пројекти морају бити реализовани
закључно са 1. октобром 2022. године.
Предлог пројекта би требало да садржи детаљан опис начина сарадње између
подносиоца предлога пројекта из сектора туризма и пружаоца услуге и/или производа из
сектора креативних индустрија како би се обезбедила иновативност предлога пројеката,
а у једно и њихова одрживост.
Услуге и/или производи који се сматрају прихватљивим по критеријумима овог Позива
обухватају следеће:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

локалне промотивне активности (нпр. локалне кампање, информативни дани,
онлајн платформе, итд.) за промоцију и јачање туристичког сектора,
иновативне иницијативе за побољшање приступа тржишту,
креативне услуге за подршку продаји, извозу и маркетингу, информационокомуникационим технологијама, иновативним процесима, пословном планирању
и стратегији,
дигитални/ интерактивни наративи (енг. Storytelling),
туре у виртуелној/проширеној стварности,
аудио и видео производи,
дизајнерске и фотографске услуге,
публикације,
апликације,
маркетинг заснован на догађајима,
маркетинг за подршку иновативним идејама,
међутематски туристички пакети (нпр. аутентичан одмор уз традиционалну
музику и храну, уметност и обичаји и сл.),
искуства заснована на туристичким/културним дестинацијама,

Ова листа је оквирна и не представља ограничење у контекту овог Позива.
Примери добре праксе идентификовани у оквиру CCI4TOURISM пројекта се могу
погледати овде.

2.2.

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОДНОСИЛАЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Подносилац предлога пројекта је актер из сектора туризма који кумулативно испуњава
следеће критеријуме:
-

активно правно лице,
има седиште у Републици Србији,
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-

-

-

има делатност у области туризма, културе, креативног стваралаштва и заштите
културног наслеђа на подручју АП Војводине,
припада јавном или приватном сектору (нпр. институције, организације и
удружења која делују у области туризма, културе, заштите културног наслеђа и
креативног стваралаштва, као и предузетници, микро, мала или средња предузећа
из сектора туризма),
на реализацији пројекта сарађује са пружаоцем услуге и/или производа из сектора
креативних индустрија који је претходно регистрован у „Регистру пружалаца
услуга и производа у сектору креативне индустрије“ Фонда „Европски послови”
АП Војводине,
да предлог пројекта није остварио финансирање из других донаторских средстава
за трошак који се пријављује за коришћење ваучер шеме.

Пријаве неће бити разматране ако се утврди да је подносилац предлога пројекта и/или
пружалац услуге и/или производа у некој од следећих ситуација:
-

-

под стечајем, ликвидацијом или под принудном управом,
у тешкоћама у смислу привредног субјекта у тешкоћама сходно Уредби о
правилима за доделу државне помоћи Републике Србије и Уредби ЕУ бр. 651/2014
од 17.06.2014. године,
ако је прекршено радно законодавство према Закону о раду Републике Србије
ако је кривично гоњен према Закону о одговорности правних лица за кривична
дела Републике Србије.

2.3.

ПРИХВАТЉИВОСТ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА И/ИЛИ ПРОИЗВОДА

Пружалац услуге и/или производа је актер из сектора креативних индустрија који
кумулативно испуњава следеће критеријуме:
-

-

активни пословни субјект који пружа услуге и/или производе у једној од следећих
делатности: припрема за штампу и припрема за медије; пуштање унапред
припремљених садржаја; аудиовизуелни производи; телевизија, радио и
комуникација; оглашавање; специјализован дизајн; стваралачке, уметничке и
забавне делатности; рад библиотека, архива, музеја, галерија и збирки, завода за
заштиту споменика културе и остале културне делатности. За више информација
погледати Анекс I - Шифре делатности.
регистрован у „Регистру пружалаца услуга и производа у сектору креативне
индустрије“ Фонда „Европски послови” АП Војводине,
учествује у предлогу пројекта заједно са актером из сектора туризма.

Подносиоци предлога пројеката и пружаоци услуга и/или производа морају бити
потпуно одвојени правни субјекти, без финансијских или других веза. Конкретно, актери
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из сектора туризма и одабрани пружалац услуге и/или производа из сектора креативних
индустрија не смеју да припадају истом матичном субјекту, нити да се сматрају
повезаним на било који начин.
Подносиоци предлога пројеката не смеју имати никакав директан комерцијални интерес
или сукоб интереса са Регионалном развојном агенцијом Срем као Уговорним телом или
Фондом „Европски послови“ АП Војводине као телом које врши мониторинг овог
Позива.
2.4.

ПРИХВАТЉИВОСТ ТРОШКОВА

Прихватљиви трошкови су они трошкови који су у директној вези са реализацијом и
остварењем циљева предлога пројекта, односно директно су повезани са појединачном
активношћу предлога пројекта.
Трошкови који испуњавају следеће критеријуме ће се сматрати прихватљивим:
-

Трошкови усмерени на унапређење иновативности и конкурентности актера у
сектору туризму,
Трошкови куповине одређених стручних/интелектуалних услуга и/или куповине
посебне опреме потребне за реализацију предлога пројекта,
Трошкови набавке опреме не могу прелазити 30% укупне вредности ваучера,
Трошкови су доказиви путем рачуна или друге рачуноводствене документације,
Трошкови су настали искључиво током реализације пројекта,
Трошкови обухватају ПДВ.

Напомена: Трошкови реализације пројекта се плаћају пружаоцу услуге и/или производа
који је именован у Пријавном обрасцу по извршењу услуге или испоруке производа
активирањем ваучера чији је носилац корисник ваучера.

2.5.

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Рок за реализацију подржаних предлога пројеката је 1. октобар 2022. године.
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ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

3.

3.1.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Подношење предлога пројекта се врши испуњавањем Пријавног обрасца електронским
путем (видети Образац бр. 1), а који садржи технички и финансијски аспект предлога
пројекта и доступан је овде.
НАПОМЕНА: Предлог пројекта се подноси искључиво путем online формулара.
Приложени документ, Образац бр. 1, служи искључиво у информативне сврхе.
Како би се пријава предлога пројекта сматрала потпуном, неопходно је уз Пријавни
образац доставити следећу скенирану документацију:
-

Образац бр. 2 – Изјава о одговорности,
Образац бр. 3 – Меморандум о сарадњи.

Пријавни образац се испуњава на српском језику. Позив са пратећом документацијом је
доступан на интернет страници Регионалне развојне агенције Срем – www.rrasrem.rs.
Рок за подношење предлога пројеката је 24. август 2022. године.
Закаснеле електронске пријаве неће бити разматране.
Након што Комисија за евалуацију оцени поднете предлоге пројеката и одабере предлоге
који ће бити финансирани кроз ваучер шему следи потписивање уговора са одабраним
корисницима ваучера и пружаоцима услуге и/или производа.

3.2.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА

У складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018, у
даљем тексту ЗЗПЛ) Регионална развојна агенција Срем, Главна 172, 22400 Рума, у
својству Руковаоца података прикупља и обрађује податке о личности из Пријавног
обрасца (у даљем тексту: “подаци”) у складу са Позивом за подношење иновативних
предлога пројеката за јачање сарадње између сектора туризма и сектора креативних
индустрија путем ваучер шеме у оквиру пројекта „CCI4TOURISM - Јачање
предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног
наслеђа и развој модела одрживог туризма у Јадранско-јонском региону“.

11

Подношењем Пријавног обрасца подносиоци предлога пројеката пристају на објаву
података који служе за анализу резултата Т3.2 Пилот активност - Ваучер шема
финансирања у склопу CCI4TOURISM пројекта.
Потписивањем уговора корисници ваучера пристају на објаву својих пројектних
предлога у сврхе промоције Интерег АДРИОН транснационалног програма.
Коришћење података у контексту овог Позива искључиво је у информативне и
промотивне сврхе и није део комерцијалне употребе.
4.

ЕВАЛУАЦИЈА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

4.1.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Избор предлога пројеката који ће бити подржани кроз ваучер шему финансирања ће се
вршити у пуној сагласности са принципима транспарентности, пропорционалности,
једнаког третмана и недискриминације. Комисија за евалуацију пристигле предлоге
пројеката оцењује у року од 2 дана од рока за подношење предлога пројеката.
Формира се Комисија за евалуацију са 5 чланова. Сви чланови Комисије потписују
Изјаву о непристрасности пре приступања процесу евалуације пристиглих пријава.
Пристигле пријаве се прво административно проверавају, а потом се приступа провери
испуњености критеријума прихватљивости. Подносиоци предлога пројеката чије пријаве
не испуњавају критеријуме прихватљивости ће бити обавештени електронским путем о
статусу њихове пријаве. Пријаве које испуњавају критеријуме прихватљивости ће се
оцењивати по основу три скупа критеријума квалитета, а то су иновативност предлога
пројекта, његов утицај и капацитети подносиоца предлога пројекта.
Чланови Комисије за евалуацију ће оцењивати усклађеност предлога пројекта према
дефинисаним критеријума и бодовној листи за критеријуме квалитета.
Административна провера:
Сви одговори приликом
оцењивања морају бити
потврдни (ДА). Негативан
одговор (НЕ) искључује предлог
пројекта због незадовољавања
основних критеријума.

1. Предлог пројекта је поднет у року
2. Пријавни образац је испуњен и приложена је
потребна пратећа документација у складу са
условима Позива (Образац бр. 2 – Изјава о
одговорности, Образац бр. 3 – Меморандум о
сарадњи)
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Критеријуми прихватљивости:
Сви одговори приликом
оцењивања морају бити
потврдни (ДА). Негативан
одговор (НЕ) искључује предлог
пројекта због незадовољавања
основних критеријума.

Критеријуми квалитета:

Иновативност

Утицај

Капацитети

1. Прихватљивост пројектних предлога у складу
са тачком 2.1. Позива
2. Прихватљивост подносилаца предлога
пројеката у складу са тачком 2.2. Позива
3. Прихватљивост пружалаца услуга и/или
производа у складу са тачком 2.3. Позива
4. Прихватљивост трошкова у складу са тачком
2.4. Позива
5. Трајање предлога пројекта у складу са тачком
2.5 Позива
Максималан
број бодова
1. Усклађеност са
циљевима
CCI4TOURISM пројекта

15

2. Иновативност и
оригиналност предлога
пројекта

15

3. Могућност и апсорпција
иновације/новог
приступа

15

1. Јачање капацитета актера
у сектору туризма за
иновације у пословању

10

2. Тржишни потенцијал
предлога пројекта

10

3. Мултиплицирајући
ефекат предлога пројекта

10

4. Одрживост предлога
пројекта (нпр. зелена/
паметна решења и сл.)
1. Техничке способности и
финансијских капацитети
подносиоца предлога
пројекта
Укупно:

10

15
100

Током поступка евалуације, РРА СРЕМ као Уговорно тело, према потреби може
контактирати подносиоце предлога пројеката за додатне информације и одредити рок за
њихову доставу.
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Пријаве ће бити рангиране према укупном резултату у опадајућем редоследу од највише
до најниже оцене. Уговор о финансирању путем ваучер шеме ће се доделити на основу
ове ранг листе и расположивог буџета, узимајући у обзир да укупан буџет одобрених
пројеката који се финансирају у оквиру овог Позива не може бити већи од 1.761.450,00
РСД, а да вредност појединачног ваучера износи 352.290,00 РСД. Ранг листа одабраних
предлога пројеката ће бити објављена на интернет страници Регионалне развојне
агенције Срем – www.rrasrem.rs по завршетку процеса евалуације.
Све жалбе или примедбе на процес евалуације могу се упутити путем електронске поште
на адресу bojana.lanc@rrasrem.rs у року од 3 календарска дана од објављивања ранг листе
одабраних предлога пројеката. Електронска пошта би требало да садржи име подносиоца
жалбе, име и контакт информације контакт особе, предмет жалбе и доказе о наводном
кршењу. Жалбе разматра Комисија за евалуацију на основу достављених информација.
Комисија ће обавестити подносиоца жалбе о својој одлуци у року од 5 календарских дана
од дана пријема жалбе.

4.2.

УГОВАРАЊЕ

Подносиоци предлога пројекта који су одабрани за финансирање путем ваучер шему
приступају потписивању трипартитног Уговора (РРА СРЕМ као Уговорно тело, кориник
ваучера и пружалац услуге и/или производа) у року од 3 радна дана од објављивања ранг
листе одабраних предлога пројеката.
Пре потписивања Уговора, Уговорно тело задржава право да тражи додатну
документацију од корисника ваучера.
5.

ПРОЦЕС ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

5.1.

ПРОЦЕС ИЗВЕШТАВАЊА

Све активности које су спроведене током реализације пројеката који су одабрани за
финансирање путем ваучер шеме потребно је доказати достављањем следеће пројектне
документације:
-

извештај на српском језику о реализованим активностима и постигнутим
резултатима,
доказ о оствареним резултатима пројекта (нпр. фотографије, отпремница, screenshot
извршених услуга, примерак публикације, линк, интернет страница и сл.),
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-

копије релевантних докумената који доказују настали трошак (нпр. рачуни за услугу
и/или опрему, уговори о ауторским правима и/или други еквивалентни докази) који
ће бити плаћен активирањем ваучера.

Извештај и доказе о оствареним резултатима пројекта доставља корисник ваучера, док
документацију која доказује настали трошак подноси пружалац улуге и/или производа.

5.2.

ПЛАЋАЊЕ ВАУЧЕРОМ

Трошкови се потражују у року од 10 дана од завршетка реализације пројекта путем
подношења извештаја (опис реализованих активности и спецификација трошкова у
складу са поднетим предлогом пројекта). Рок за реализацију подржаних пројектних
предлога је 1. октобар 2022. године.
НАПОМЕНА: Једини прихватљиви трошак у овом Позиву је пружање услуге и/или
испорука производа/опреме за спровођење одобреног пројекта које реализује пружалац
услуга и/или производа.
Сваком пружаоцу услуге и/или производа укљученом у успешно завршене иновативне
пројекте РРА СРЕМ ће платити извршену услугу и/или испоручен производ
активирањем ваучера чији је носилац корисник ваучера, односно подносилац предлога
пројекта чија је идеја одабрана за финансирање путем ваучер шеме.
Пружалац услуга и/или производа доставља доказ о насталом трошку. Вредност ваучера
износи 352.290,00 РСД (износ обухвата ПДВ) при чему се пројектне идеје чији буџети
превазилазе износ вредности ваучера могу суфинансирати из сопствених или неких
других донаторских средстава.
Ако је вредност реализованог пројекта мања од 352.290,00 РСД, плаћа се износ наведен
на рачуну или другој рачуноводственој документацији коју је пружалац услуге и/или
производа издао РРА СРЕМ.
Претфинансирање није предвиђено овим Позивом.

5.3.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ВАУЧЕРА

Корисници ваучера морају испунити обавезе утврђене Позивом, Меморандумом о
сарадњи потипсаним са изабраним пружаоцем услуге и/или производа и Уговором о
финансирању путем ваучер шеме потписаним са РРА СРЕМ као Уговорним телом и
пружаоцем услуге и/или производа као трећом уговорном страном.
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За спровођење сваког одобреног пројекта искључиво је одговоран корисник ваучера.
Корисник ваучера је у обавези да обезбеди видљивост ЕУ и Интерег АДРИОН програма
у складу са смерницама програма које ће доставити Уговорно тело.

5.4.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ТЕЛА

Уговорно тело ће у предвиђеном року извршити одабир предлога пројеката који су
одабрани за подршку кроз ваучер шему финансирања.
Уговорно тело ће корисницима ваучера осигурати сву потребну документацију и
упутства за обезбеђивање видљивости ЕУ и Интерег АДРИОН програма у складу са
смерницама програма.
Уговорно тело ће спровести мониторинг реализације одабраних предлога пројеката.
Прва посета корисницима ваучера је предвиђена током реализације пројеката, док се
друга мониторинг посета врши по завршетку реализације пројеката. По завршетку
мониторинга врши се усвајање извештаја и плаћање.
6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
За додатне информације и појашњења, заинтересовани се могу обратити на следећу
адресу:
Бојана Ланц
Ел. пошта: bojana.lanc@rrasrem.rs
Тел: +381 63 381423
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АНЕКС I – ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ
NACE
CODE
Шифра
делатн
ости

1813

Делатност

Activity

Printing and service activities related to
printing
Pre-press and pre-media services

Припрема за штампу и припрема за медије
Услуге припреме за штампу

Release of pre-prepared content

Пуштање унапред припремљених садржаја

1820

Reproduction of recorded media

Умножавање видео записа

3240

Manufacture of games and toys

Производња игара и играчака

Audiovisual products
Motion picture, video and television programme
production activities

Аудиовизуелни производи
Производња кинематографских дела, аудиовизуелних производа и телевизијског програма
Делатности које следе након фазе снимања у
производњи кинематографских дела и
телевизијског програма
Дистрибуција кинематографских дела, аудиовизуелних дела и телевизијског програма
Делатност приказивања кинематографских дела

5911
5912
5913
5914

Motion picture, video and television programme
post-production activities
Motion picture, video and television programme
distribution activities
Motion picture projection activities

5920

Sound recording and music publishing activities

Снимање и издавање звучних записа и музике
Телевизија, радио и комуникација

6020
6201

Television, radio and communication
Television programming and broadcasting
activities
Computer programming activities

6202

Computer consultancy activities

6311

Data processing, hosting and related activities

Рачунарско програмирање
Консултантске делатности у области информационе
технологије
Обрада података, хостинг сл.

6312

Web portals

Веб портали

6391

News agency activities

Делатности новинских агенција

Advertising

Оглашавање

Advertising agencies

Делатност рекламних агенција

Specialised design

Специјализован дизајн

7410

Specialised design activities

Специјализоване дизајнерске делатности

7420

Photographic activities

Фотографске услуге

9001

Performing arts

9002

Support activities to performing arts

9003

Artistic creation

910

Libraries, archives, museums and other
cultural activities

Извођачка уметност
Друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности
Уметничко стваралаштво
Рад библиотека, архива, музеја, галерија и
збирки, завода за заштиту споменика културе и
остале културне делатности

7311

Производња и емитовање телевизијског програма
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